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(Re)visions de la Guerra Civil
om succeeix amb el periodisme, en
la història la voluntat objectiva és
essencial. Tant el codi deontològic

com el personal exigeixen un esforç per alli-
berar-se de les opinions i dels interessos
propis. Martín Ramos demostra amb el seu
nou llibre que l’aprofundiment, tant de les
fonts històriques com de les publicacions
més recents, ofereix la possibilitat de comp-
tar amb un camp de visió més ampli i plural.

Llàstima, tanmateix, que, en no poques
ocasions, faci la impressió de balafiar una
part del crèdit d’aquesta tan imposant obra
–fonamental per conèixer l’incessant fluir
d’esdeveniments diaris a la rereguarda repu-
blicana a casa nostra al llarg del primer i
cabdal any de la Guerra Civil– assajant

C d’eximir el PSUC de les acusa-
cions d’haver afeblit la Repúbli-
ca en la seva defensa dels inte-
ressos de partit. L’efecte acaba
per ser contraproduent: a base
de voler polir-ne la imatge acaba
resplendint amb una lluor tan
angelical que fins i tot les afir-
macions constatades acaben
sent inversemblants.

Cal confiar que, en la promesa
segona part, l’autor llimi les
arestes ideològiques, tot i que la
temàtica tractada no li permetrà
mai assolir el nivell d’objectivi-
tat que abasta en la seva obra,
que es proposa oferir una altra

versió de “la qüestió que ha ge-
nerat menys reflexions sobre la
Guerra Civil: la mateixa guerra”.
Per afrontar aquesta relectura
de la batalla –que posa en dubte
els components mítics vigents–
s’ha servit de “documents d’ar-
xiu, sense cap altra font escrita
que no fossin els papers redac-
tats durant els combats”. El re-
sultat és un document d’una ob-
jectivitat gairebé incontroverti-
ble, on les dades i les enumera-
cions ocupen el lloc de les inter-
pretacions, que segueix dia a dia
els avenços i retrocessos de
l’exèrcit franquista. ❋
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MEMÒRIES JOSEP SANTESMASES

mb gran encert, l’Insti-
tut d’Estudis Eivissencs
acaba de publicar Llocs

viscuts, llibre pòstum de Marià
Villangómez Llobet. Els cura-
dors de l’obra afirmen que Vi-
llangómez havia previst un lli-
bre que havia de titular Els llocs
viscuts. Però no tots els capítols
previstos per l’autor van arribar
a ser escrits, motiu que “ha de-
terminat que ara el títol sigui
Llocs viscuts, car és palès que no
són tots els llocs viscuts”.

Llocs viscuts és un llibre de
memòries que s’inicia l’any
1928 i s’allarga fins al 1972. Re-
flecteix els llocs on va viure Vi-
llangómez, en el temps i les cir-
cumstàncies particulars de l’au-
tor. Si bé és ben cert que les vi-
vències personals tenen sempre
un espai físic determinat que
condiciona, també ho és que el
temps que ens toca viure, l’em-
bolcall històric, hi posa una pet-
ja notabilíssima. I és per això i
no per l’excel·lent prosa de Vi-
llangómez que el llibre té inten-
sitats variades.

Arriba a un punt apassionant
quan retrata l’evolució de les
conseqüències de la revolta mi-
litar del 1936, tal vegada poc coneguda en la
peculiaritat eivissenca. El pas d’un bàndol a
l’altre en tant poc temps i entremig una “es-
tranya setmana en què, desapareguts els uns
i no arribats els altres, no manava ningú”.
Tot plegat esquitxat amb la por, la repressió i
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L’autor
Marià Villangómez
(Ciutat d’Eivissa,
1913-2002), va ser
poeta, traductor,
assagista, articulista
i dramaturg. La seva
obra s’impregna del
paisatge i la gent
d’Eivissa. El 1989
va rebre el Premi
d’Honor de les
Lletres Catalanes

El darrer
Villangómez

les morts violentes, a totes dues parts. En els
anteriors capítols relata l’estada d’estudiant
a Barcelona a finals de la dictadura de Primo
de Rivera i durant la República, i en el poste-
rior el temps que passa a la Península, mobi-
litzat pel bàndol nacional. Un període que

narra utilitzant fragments de car-
tes enviades a casa, preventives
envers la censura i suaus per no
generar més temor que el fet de
ser al front devia suscitar.
    Contrasten aquests capítols
amb la quietud de l’exercici de la
professió de mestre, sobretot la
dels llarg períodes a Eivissa, a
Sant Miquel del 1946 al 1959 i a
ses Salines fins al 1967. La narra-
ció de la tranquil·la vida illenca
amb la significativa presència de
Vila i de personatges eivissencs de
tota condició, apareix entrelliga-
da amb la configuració de l’obra
literària, i amb el detall de viatges
a Barcelona, Catalunya i altres
parts d’Europa.
    La condició illenca es mostra
subtilment, sobretot en relació
amb l’activitat literària. El moll de
l’os de la literatura catalana, que
reneix com pot però que es va do-
tant d’un pes específic, és lluny, a
Barcelona sobretot. Potser per ai-
xò valora molt els contactes, les
relacions i amistats que estableix i
ens mostra diverses crítiques re-
budes amb l’afany de constatar-
ne el valor que els dóna. Crítiques

d’una valoració molt alta. Com
per exemple una de Salvador Es-

priu: “Excel·liu en tota mena de formes i de
ritme, en el vers lliure, en la cançó, en el so-
net […] penetren fins al fons de la sensibili-
tat i de l’emoció versos tan rotunds i tan
perfectes com els més bons d’Ausiàs March,
de Machado, de Valéry, d’Eliot”. ❋
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